Kalibrasyon (5N+1K)
Nedir?
Belli ko ullarda bir ölçüm cihazının gösterdi i de er ile referansın gösterdi i de er
arasındaki ili kiyi belirlemek için yapılan i lemlerdir.
Kalibrasyon sonucunda ölçüm cihazının gösterdi i de erin referans de erle farkı
belirlenir. Ölçüm cihazının kalibrasyon belirsizli i belirlenir.
Neden?
Bir ölçüm cihazı ile yapılan ölçüm sonucunun do rulu u ve güvenilirli i, ölçüm
cihazının izlenebilir standartlara kar ı kalibrasyonunun yapılması ile mümkündür.
Cihazların kalibrasyon kararlılı ı bir çok faktöre ba lı olarak farklılıklar
göstermektedir. Cihazların kullanım süresi içerisinde zamanla kalibrasyonunda
sapmalar olmaktadır. Bu nedenle ölçüm cihazları kullanım süresince periyodik olarak
yeniden kalibre edilmeleri gerekmektedir. Ölçüm cihazlarının ölçüm amacına uygun
do rulukta ölçüm yapması, uygun aralıklarla kalibrasyon yaparak sa lanabilir.
Ne zaman?
Ölçüm cihazlarının ölçüm amacına uygun do rulukta ölçüm yapması uygun
aralıklarla kalibrasyon yaparak sa lanabilir.
Kalibrasyon periyodu:
Cihazın tipine ve modeline
Cihazın kullanım süresine ve sıklı ına
Cihazın kararlılı ına
Kalibrasyon periyodunu belirlerken en önemli kriter, bir sonraki kalibrasyon
yapıldı ında cihaz belirlenen sınırlar içinde olmalıdır.
Nasıl?
Kalibrasyon ölçüm ko ullarında cihazın izlenebilir referans standartlarla
kar ıla tırmalı ölçümle yapılır.
Kalibrasyon için;
Kalibrasyon prosedürü olmalıdır,
zlenebilir kalibrasyon standardı olmalıdır,
Kalibrasyon yapan ki i yeterli kalibrasyon bilgi ve deneyime sahip olmalıdır,
Kalibrasyon sonuçları kalibrasyon sertifikası düzenlenerek kayıt edilmelidir.
Nerede?
Kalibrasyonu yapılan cihaz kullanım ko ullarında kalibre edilmelidir. Veya kalibrasyon
de eri kullanım ko ullarında da geçerli olmalıdır.
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Kim?
Kalibrasyon için yeterli bilgi ve deneyime sahip ki iler tarafından yapılmalıdır.
Kalibrasyon sertifikası bilgilerlinin anlamı ve kullanılması:
Kalibrasyon sertifikasında iki tür bilgi bunmaktadır.
1-Kalibrasyonu yapılan cihazın gösterdi i de erle referansın gösterdi i de er
arasındaki ili ki belirlenir. Cihazın gösterdi i de erle referansın de eri arasındaki
fark cihazın teknik özelliklerinde belirtilen toleransın dı ında ise cihaz ayarlanmalıdır.
Analog cihazlarda bu ayarlama bir ayar vidası yardımı ile yapılmaktadır. Dijital ve
mikro-prosesörlü cihazlarda genellikle bu ayar kalibrasyon fonksiyonu ile
yapılmaktadır.
2-Kalibrasyon belirsizli i, tolerans içinde olan cihazın kalibrasyon belirsizli i
hesaplanır. Kalibrasyon laboratuarları genellikle kalibrasyon sonucu cihazın
gösterdi i de erin cihazın tolerans de erleri içinde olup olmadı ının kontrolünü
yapmamaktadırlar. Bu de erlendirmeyi cihazı kullanan laboratuarın yapması
gerekmektedir.
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